
Nieuwsbrief PCBS Guido de Brès nr. 1

Baarn, 27 augustus 2021.

Aan de ouder(s), verzorger(s),

Start schooljaar op maandag 30 augustus a.s.
De vakantie zit er bijna op. Maandag 30 augustus gaan wij weer naar school en beginnen we aan het schooljaar
2021-2022.
We hopen natuurlijk dat de kinderen en u in de vakantie goed uitgerust zijn en weer genoeg energie hebben
opgedaan. Het team van Guido de Brès wenst iedereen alvast een goed schooljaar toe!

In deze eerste nieuwsbrief staan we stil bij de ontwikkelingen met betrekking tot het coronavirus, in het
bijzonder de gevolgen voor de dagelijkse gang van zaken binnen de school en wat een en ander voor u als
ouders betekent.

Helaas is corona de wereld nog niet uit, het virus vraagt nog steeds om waakzaamheid in de school en
daarbuiten. Alertheid van iedereen blijft van belang. Ook dit schooljaar wordt u geïnformeerd over de
ontwikkelingen. We volgen hierbij de richtlijnen van het RIVM en het bestuur van onze stichting PCBO
Baarn-Soest. In de bijlage vindt u meer informatie vanuit de Stichting PCBO Baarn Soest en ook de beslisboom
voor ouders, thuis blijven of niet?

Wij handhaven een aantal maatregelen van voor de zomervakantie en versoepelen de maatregelen waar dat
kan.  De belangrijkste zaken nog even op een rij.

De verdeling van de groepen en rooster van binnenkomst:
Groep 1/2a hek bij de zandbak Emma van der Burgh. (ma- vr) (I.v.m. werkzaamheden de eerste
dagen reguliere ingang)
Groep 1/2b reguliere ingang Rianne Haas (ma, di), Lianne van Duren (wo - vr)
Groep 1/2c reguliere ingang Liza Kinderdijk (ma - wo) Henriette Koswee (do, vr)
Groep 3 deur links Annemiek van Mourik. (ma- vr)
Groep 4 deur rechts Petrie Roolvink. (ma-vr)
Groep 5 deur rechts Carin Koekoek (ma, di) Veerle Lucas (wo - vr)
Groep 6 brandtrap links Bouwien Buijtenhuis( ma - vr)
Groep 7a brandtrap rechts Melianthe Smit (ma - wo) Elsa van Arkel (do, vr)
Groep 7b deur links Monique Visser (ma - di, do - vr) Kim Lokker (wo)
Groep 8 deur links Marjan van der Wal. (ma, di ) Jola van Sloten (wo - vr)

Teaminformatie.
Een bericht van Ellen van Amerongen.
Beste ouders, verzorgers,
Net voor de zomervakantie heb ik een nieuwe baan gevonden in Nijkerk. Tevens onze nieuwe woonplaats. Een
nieuwe kans en uitdaging. Ik kijk met veel plezier terug op de afgelopen 3 jaar op de Guido de Brès en ik wens
iedereen een fijn nieuw schooljaar.
Met vriendelijke groet,
Ellen van Amerongen.



Graag wil ik mij middels dit schrijven voorstellen aan jullie. Mijn naam is Carin Koekoek en
ik ga na de zomervakantie werken op maandag en dinsdag in groep 5. Ik woon in
Scherpenzeel met mijn man en ben moeder van drie kinderen. De kinderen zijn al wat
ouder, maar zijn regelmatig thuis.
Ruim 25 jaar ben ik werkzaam in het basisonderwijs. Het grootste gedeelte heb ik in de
gemeente Leusden gewerkt. Vanaf juni 2019  ben ik werkzaam als flex leerkracht op
verschillende scholen. Het is erg leerzaam, afwisselend en ontzettend leuk om van

verschillende schoolculturen te mogen proeven.
Ik kan van mijzelf zeggen dat ik een enthousiast en gedreven persoon ben. Mijn werk doe ik met veel plezier. De
uitdaging van mijn werk zit vooral in het contact met kinderen, om ze een stukje meer van zichzelf en de wereld
te laten ontdekken. De gezichten van kinderen als ze iets beseffen of ontdekken geven me voldoening.
Naast dat ik geniet van het werken met kinderen mag ik in mijn vrije tijd graag met mijn familie of vrienden op
pad gaan, sporten, lezen en tuinieren. Ik heb ontzettend veel zin in de komende periode en daarin zullen we
elkaar zonder twijfel beter leren kennen. Tot snel!

Hallo allemaal!

Mijn naam is Yannicke Hop en in het nieuwe schooljaar kunt je mij op maandag,
woensdag en donderdag tegenkomen op de Guido als onderwijsassistent. Komend
schooljaar begin ik aan de afstudeerfase van de deeltijd Pabo aan de Marnix. Ik ben 27
jaar en woonachtig in Baarn met mijn man en onze dochter van 2 jaar. Mijn vrije tijd
breng ik graag door met gezin, familie en vrienden. Ik ben altijd in voor creatieve ideeën
en activiteiten!Ik heb ontzettend veel zin om de kinderen te begeleiden en

ondersteunen, we maken er een fijn jaar van!

Groetjes Yannicke.

Mijn naam is Kim Lokker en ik woon in Eemnes.
Sinds 2019 werkzaam als onderwijsassistent. Voordat ik begon bij Guido de Brès, ben ik
werkzaam geweest bij basisschool Kors Breijer in Weesp, voor groep 5, 7 en 8.
Afgelopen schooljaar heb ik het zwangerschapsverlof van juf Claire overgenomen op de
maandag en dinsdag.

Aankomend schooljaar ben ik voor ondersteuning voor de kinderen en leerkrachten. Op
woensdag ben ik te vinden in groep 7B.
Je zult mij zien van maandag t/m vrijdag.

We gaan er samen met de kinderen een gezellig en leerzaam jaar van maken!
Mocht u vragen hebben dan kunt u mij altijd mailen: klokker@guidodebres.nl of kom gerust langs.

De eerste schooldag, maandag 30 augustus a.s.:
Met als uitgangspunt dat de 1,5 meter voor volwassenen van kracht blijft en u daar rekening mee houdt zal de
inlooptijd op maandag 30 augustus voor de groepen 1,2 en 3 van 8.15 uur tot 8.45 uur zijn. De ouders van de
leerlingen die voor het eerst op school komen mogen hun kind in de klas brengen, alle andere ouders van groep
1,2 en 3 mogen op deze eerste dag tot op het plein. U moet denken aan “Kiss en ride”.
De ouders van de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 komen nog niet op het plein.
De school gaat om 14.00 uit en voor alle groepen geldt dat de ouders buiten het hek wachten om de kinderen
op te halen.

In de laatste nieuwsbrief van het vorig schooljaar bent u onder voorbehoud uitgenodigd om op maandag 30
augustus vanaf  17.00 uur het nieuwe schooljaar samen in te luiden. Dit kan NIET doorgaan i.v.m. het grote
aantal volwassenen.

Als alternatief zijn er verschillende ontmoetingsmomenten met inachtneming van de 1,5 meter, gecreëerd om
even op het plein te lopen en in de klas te kijken. Tijd: 17.00- 17.30 uur.

● Op maandag 30 augustus groep 1 /2 c, groep 3 en groep 5.
● Op dinsdag 31 augustus groep 1 /2 b, groep 4 en groep 6
● Op woensdag 1 september groep 1 /2 a, groep 7a en 7b en groep 8.

Op deze wijze heeft u toch even de sfeer op school kunnen proeven.



Vanaf dinsdag 31 augustus:
- Alle leerlingen komen tussen 8.15 uur en 8.30 uur naar school en lopen zelfstandig het plein op, om naar de
klas gaan.
- De ouders van de leerlingen die 4 jaar zijn geworden en voor het eerst starten, mogen de eerste 3 weken hun
kind in de klas brengen.
- Volwassenen houden te allen tijde 1,5 m afstand van elkaar.
- Eindtijd voor alle leerlingen is 14.00 uur.
- Leerlingen komen zoveel mogelijk lopend of met de fiets naar school.
- Maximaal één ouder brengt en/of haalt de leerling.
- Alle leerlingen desinfecteren hun handen bij binnenkomst in het lokaal.
- We zullen de leerlingen er op blijven attenderen hun handen goed te wassen na
toiletbezoek.
- De BSO heeft een eigen verzamelpunt.
- Ouders komen niet op het schoolplein of in de school, mits in overleg met de leerkracht of
directie.

Informatie schoolreisje donderdag 2 september a.s.
Groep 1 t/m groep 4
Wij vertrekken op donderdag 2 september om 9.30 uur met de bus naar Speelpark Oud
Valkeveen. De kinderen worden om 9.15 uur op school verwacht. Mocht dit lastig zijn dan
kunt u uw kind om 8.30 op school brengen. Even overleggen met de leerkracht is handig.
Rond 14.00 uur zijn wij weer terug op school.
De kinderen nemen zelf eten en drinken mee in hun rugzak. Een extra setje kleding kan ook
heel handig zijn. Er komt een centrale plek waar de tassen neergelegd kunnen worden.

Groep 5 t/m groep 8
Wij vertrekken op donderdag 2 september om 8.30 uur met de bus naar
Avonturenpark Hellendoorn. Rond 17.00 uur worden wij weer terug
verwacht.
De kinderen nemen zelf voldoende eten en drinken mee voor deze dag.
Het is niet toegestaan om geld of een mobiele telefoon mee te nemen.

We kijken er naar uit om er een fantastische dag van te maken!

Informatieavonden groep 1 /2, 3 en 8.
Groep 1 /2.
In de week van 13 september zijn de informatieavonden voor de kleutergroepen. In verband met Corona
mogen niet alle ouders tegelijkertijd op school zijn. Op maandag 13 september is de informatieavond van groep
1/2a van 19.30 tot 20.00 uur. Op dinsdag 14 september is de informatieavond van groep 1/2b van 19.30 tot
20.00 uur. Op woensdag 15 september is de informatieavond van groep 1/2c van 19.30 tot 20.00 uur. U wordt
verwacht in de gymzaal in het kleutergebouw. Om de 1,5 meter goed te kunnen waarborgen, willen wij u vragen
om met één ouder per kind te komen.
Groep 8.
De informatieavond voor groep 8 vindt plaats op maandag 13 september in de hal van de school. Deze avond
start om 20.00 uur. De hal wordt zo ingericht dat u als gezin bij elkaar zit.

Groep 3.
De informatieavond van groep 3 vindt op maandag 13 september online plaats. Start 20.00 uur. Nadere
informatie ontvangt u van Annemiek van Mourik.

Groep 4 t/m 7.
De groepen 4 t/m 7 hebben geen informatieavond. Wel ontvangt u op maandag 13 september de informatie
betreffende het schooljaar via de mail.

De Verrekijker op de Guido de Brès.
In onze school hebben wij onze verrijkingsgroep voor leerlingen die breed wat extra uitdaging nodig hebben en
op deze manier ook leren leren. Deze groep leerlingen wordt begeleid in de “Verrekijker”.



Vanwege de Corona Periode hebben we het afgelopen 1,5 jaar anders moeten werken met deze leerlingen.
Groepsdoorbrekende activiteiten konden niet doorgaan.
We gaan weer een start maken met het begeleiden van deze leerlingen buiten de groep.

De leerlingen van de Verrekijker uit groep 2, 3 en 4 krijgen 1 x in de week begeleiding van juf
Yannicke.
De leerlingen van de Verrekijker uit groep 5/6 en 7/8 gaan uitbreiding van de begeleiding krijgen. Op
woensdag zullen zij 2 uur in de Verrekijker begeleid worden door juf Monique.
Juf Kim zal de woensdagen lesgeven in groep 7b.

Wij zijn blij dat we de “Pittige Pluskast”, die we al een tijdje in de school hebben, kunnen gaan
inzetten.

Gegevens Parnassys/Parro.
Wilt u regelmatig uw gegevens controleren die wij van u hebben? Dit kan via de Parro-app. Denk hierbij aan
allergieën - adreswijzigingen - mobiele telefoonnummers - noodnummers - privacy voorkeuren.
Wilt u voor het schooljaar 2021 - 2022 bij de start van het schooljaar op 30 september 2021 de privacy
voorkeuren  in Parro  invullen of actualiseren.

Vakantierooster 2021-2022.
Het vakantierooster 2021-2022 is vastgesteld en vindt u hieronder, evenals de lesvrije/ studiedagen.

Herfstvakantie maandag 18 oktober t/m vrijdag 22 oktober 2021
Kerstvakantie maandag 27 december 2021 t/m vrijdag 7 januari 2022
Voorjaarsvakantie maandag 28 februari t/m vrijdag 4 maart 2022
Paasweekend vrijdag 15 april t/m maandag 18 april 2022
Meivakantie woensdag 27 april t/m vrijdag 6 mei 2022
Hemelvaart donderdag 26 mei t/m vrijdag 27 mei 2022
Pinksteren maandag 6 juni 2022
Zomervakantie maandag 11 juli t/m vrijdag 19 augustus 2022

Lesvrije dag/studiedag vrijdag 15 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag maandag 25 oktober 2021
Lesvrije dag/studiedag maandag 8 november 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 24 december 2021
Lesvrije dag/studiedag vrijdag 25 februari 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 7 maart 2022
Lesvrije dag/studiedag maandag 13 juni 2022
Lesvrije dag/studiedag Vrijdag 8 juli 2022

Met vriendelijke groet,
namens het team,
Jan Visscher.


